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Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΜέΡΑ25  
 
Όλες και όλοι στις κινητοποιήσεις των 
υγειονομικών για την υπεράσπιση του δημοσίου 
χαρακτήρα της υγείας - Να μην αφήσουμε την 
Μητσοτάκης Α.Ε. να κατεδαφίσει το ΕΣΥ 
 
Η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, με την γνωστή της 
ταχυδακτυλουργική ικανότητα, παρουσιάζει την 
κατάργηση της αποκλειστικής απασχόλησης στο ΕΣΥ 
ως κίνητρο για τους γιατρούς - να παραμείνουν και 
να προσελκύσει το ΕΣΥ νέους γιατρούς. Δεν είναι 
κίνητρο η λεηλασία των ασθενών κε Μητσοτάκη! 
Κίνητρο είναι οι αξιοπρεπείς μισθοί και οι 
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να βγαίνουν οι 
βάρδιες.  
Η Μητσοτάκης Α.Ε., όμως, υπηρετεί τη CVC, όχι το 
λαό, για αυτό και με το νομοσχέδιο οδοστρωτήρα για 
τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, που φέρνει σήμερα 
προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της 
Βουλής, σαρώνει ουσιαστικά ό,τι έχει απομείνει από 
το δικαίωμα του λαού μας στην πρόσβαση στη 
δωρεάν υγεία. 
 

Κι όλα αυτά, παρά την καθολική καταδίκη του από 

χιλιάδες νοσοκομειακούς γιατρούς και τα συλλογικά 



 

 

τους όργανα, την ΟΕΝΓΕ, τις μεγαλύτερες Ενώσεις 

Νοσοκομειακών Γιατρών, της Αθήνας-Πειραιά, της 

Θεσσαλονίκης, της Αχαΐας, της Ηπείρου, όλων των 

Ενώσεων της Κρήτης και της Βορείου Ελλάδας, από 

τα Γρεβενά και την Καστοριά ως τη Θράκη, της 

Θεσσαλίας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Βοιωτίας, 

των νησιών του Αιγαίου, με τον κ. Πλεύρη να έχει το 

θράσος να μιλάει για μειοψηφίες, όταν αυτός, η κ. 

Γκάγκα και ο κ. Μητσοτάκης είναι η ισχνή μειοψηφία 

που θέλει να περάσει δια πυρός και σιδήρου την 

πολιτική της στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων 

της Υγείας, για να έχει πεδίο η CVC μετά την ενέργεια 

και στην υγεία! 

Η πολιτική αυτή που ιδιωτικοποιεί πλήρως τα 

δημόσια νοσοκομεία και μετατρέπει την υγεία του 

λαού μας σε ακόμα πιο ακριβό εμπόρευμα και 

προνόμιο για πολύ λίγους -τους παρασιτικούς 

ολιγάρχες φίλους του κ. Μητσοτάκη-, καταδικάζει τη 

συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών σε ακόμα πιο 

υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Αυτό υπηρετεί το 



 

 

νομοσχέδιο - έκτρωμα των κυρίων Γκάγκα-Πλεύρη-

Μητσοτάκη και όχι τη δήθεν βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την κάλυψη των 

κενών και την αύξηση του εισοδήματος των γιατρών. 

Αυτό υπηρετεί η κατάργηση της πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης για τους γιατρούς του 

ΕΣΥ, οι οποίοι σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα 

μπορούν να ασκούν και ιδιωτικό έργο, κάτι που 

συνιστά ταφόπλακα της ίδιας της "γενεσιουργού" 

ιδέας του ΕΣΥ. 

Το νομοσχέδιο του επιτελικού παρακράτους της 

Μητσοτάκης Α.Ε. συνεπώς συνιστά απλώς έναν ωμό 

εκβιασμό. 

Εκβιάζονται οι ασθενείς να βάλουν ακόμα πιο βαθιά 

το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν από το 

κατακρεουργημένο εισόδημά τους για την υγεία 

τους. Διαφορετικά θα καταδικάζονται σε πολύμηνες, 

πολύχρονες αναμονές για μία εξέταση, ένα 

χειρουργείο, με κίνδυνο την υγεία και τη ζωή τους. 

Και αυτό έχουν το θράσος να το παρουσιάζουν σαν 



 

 

ελευθερία επιλογών. Έφτασαν στο σημείο να 

ισχυρίζονται ότι δίνουν την επιλογή σε όσους «το 

επιθυμούν» και «δεν τσιγκουνεύονται να 

πληρώσουν για την υγεία τους» να το κάνουν. Αυτό 

είπε στη συνάντηση με την Ομοσπονδία Ενώσεων 

Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος ο εισηγητής του 

νομοσχεδίου από την πλευρά τους κυβερνώντος 

κόμματος. 

 

Εκβιάζονται όμως και οι γιατροί του δημόσιου 

συστήματος υγείας, αν και εφόσον «θέλουν» να 

ενισχύσουν το εισόδημά τους, να βγουν στην 

"πιάτσα" της αγοράς και να χρησιμοποιούν σαν 

δεξαμενή πελατείας τα δημόσια νοσοκομεία. 

 

Όσον αφορά τώρα, τις αλλαγές της τελευταίας 

στιγμής για το ιατρικό μισθολόγιο αποτελεί 

απροκάλυπτη ομολογία του ότι η Κυβέρνηση δεν 

είναι διατεθειμένη  να διακινδυνεύσει ούτε στο 

ελάχιστο την περίφημη μνημονιακή «δημοσιονομική 



 

 

σταθερότητα», απαραίτητος όρος για να συνεχίσουν 

και την τρελή τροχιά τους τα κέρδη της ολιγαρχίας 

δίχως σύνορα: 

 
Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για 10% 
αύξηση στους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών 
αποδείχθηκαν ψεύτικες. Ενδεικτικά, για τον 
Επιμελητή Β’ αύξηση 10% επί του βασικού μισθού 

(1484 του Επιμελητή Β’ με βάση το μισθολόγιο του 

2017) θα σήμαινε 1632 μεικτά. Με τις προτεινόμενες 
ρυθμίσεις ο βασικός μισθός (μεικτά) διαμορφώνεται 
στα 1558. Αντίστοιχα για τις υπόλοιπες βαθμίδες οι 
αυξήσεις στο βασικό μισθό κυμαίνονται, από 59 ευρώ 
για τους ειδικευόμενους μέχρι 90 ευρώ για τους 
Συντονιστές Διευθυντές και τους Διευθυντές. Δηλαδή 
αύξηση από 1,96 έως 3 ευρώ τη μέρα. 

 
Οι αυξήσεις που δίνονται είναι επί του ιατρικού 
μισθολογίου όπως αυτό διαμορφώθηκε με το νόμο 
4472/2017 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όμως 
έχει κριθεί αντισυνταγματικό από το ΣτΕ και τον 
Άρειο Πάγο και «υποχρεώνει» την κυβέρνηση να 

επαναφέρει τους μισθούς μας στα επίπεδα του 2009. 
Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για αυξήσεις που δεν 
αναπληρώνουν τις απώλειες στους μισθούς μας τα 
τελευταία 10 χρόνια. 

 
Όχι μόνο δεν αναπληρώνονται οι απώλειες, αλλά 



 

 

στην περίπτωση των ειδικευόμενων γιατρών 
καταργείται η προσαύξηση ανάλογα με τα χρόνια της 
προϋπηρεσίας. Μετά τα πρώτα χρόνια της 
ειδικότητας οι ειδικευόμενοι αντί για αυξήσεις θα 
έχουν μειώσεις στο βασικό μισθό. Π.χ. ο μισθός του 
ειδικευόμενου γιατρού που είναι στο 4ο έτος της 
ειδικότητας και κατατάσσεται στο μισθολογικό 
κλιμάκιο 3 (Μ.Κ.3) σήμερα είναι 1283 ευρώ μεικτά. 
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διαμορφώνεται στα 
1258 ευρώ. Δηλαδή όχι μόνο δεν έχουμε αύξηση αλλά 
μείωση. 

 
Η αύξηση στο νοσοκομειακό επίδομα απασχόλησης 
αν προστεθεί στο βασικό μισθό δεν ισοφαρίζει τις 
απώλειες στους μισθούς μας τα τελευταία 10 χρόνια. 
Π.χ. το 2010 ο βασικός μισθός του νεοεισερχόμενου 
Επιμελητή Β’, υπολογίζοντας και το χρόνο 

ειδικότητας ως προϋπηρεσία (πχ. ειδικότητα με 5 
χρόνια), ήταν 1468 συν την προσαύξηση λόγω 
προϋπηρεσίας: 1897,50. Με το επίδομα 
νοσοκομειακής απασχόλησης και το επίδομα 
βιβλιοθήκης ανέρχονταν στα 1897,50+327+247=2471 
(από τα οποία τα 247 που αντιστοιχούσαν στο 
επίδομα βιβλιοθήκης ΔΕΝ φορολογούνταν). Με τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις διαμορφώνεται στα 2113 
μεικτά (1558 ευρώ βασικός μισθός και 400 ευρώ 
επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης και 155 ευρώ 
προϋπηρεσία). 

 
Διατηρείται το απαράδεκτα χαμηλό ωρομίσθιο της 



 

 

αποζημίωσης των εφημεριών του ν.4472/2017 του 
ΣΥΡΙΖΑ (π.χ. 5,88 ευρώ για τον Επιμελητή Β’) και η 

άγρια φορολόγησή τους. 

 
Δεν προβλέπεται χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής 
εργασίας. 

 

Μοιράζουν, δηλαδή, απλόχερα δισεκατομμύρια ευρώ 

στους επιχειρηματικούς ομίλους αλλά για μαζικές 

προσλήψεις μόνιμων γιατρών και ουσιαστικές 

αυξήσεις στους μισθούς τους δεν τους περισσεύουν! 

 

Ως ΜέΡΑ25 ενώνουμε τη φωνή μας με τους 

υγειονομικούς και απαιτούμε να αποσυρθεί άμεσα το 

νομοσχέδιο έκτρωμα: 

Καμιά σκέψη για έναρξη επί πληρωμή 

απογευματινών χειρουργείων στο ΕΣΥ. 

 
Άμεσα μαζικές μόνιμες προσλήψεις και κάλυψη του 
συνόλου των κενών οργανικών θέσεων με θέσεις 
μόνιμης πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 
Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών, 
συμβασιούχων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Άρση 
των αναστολών εργασίας. 



 

 

 
Άμεση εφαρμογή των τελεσίδικων αποφάσεων του 
ΣτΕ και του Αρείου Πάγου. Επαναφορά 13ου και 
14ου μισθού. Αυτοτελής φορολόγηση 20% των 
τακτικών εφημεριών. Αφορολόγητες πρόσθετες 
εφημερίες. Άμεση πληρωμή στο ακέραιο του συνόλου 
των δεδουλευμένων εφημεριών (τακτικών και 
πρόσθετων ) και της ειδικής αποζημίωσης του 
άρθρου 88 και του άρθρου 90 του Ν.4850/2021. 

 
Επαναφορά όλων των επιδομάτων που έχουν 
μειωθεί – καταργηθεί (επίδομα νοσοκομειακής 

απασχόλησης –βιβλιοθήκης). Χορήγηση επιδόματος 

ανθυγιεινής εργασίας. Επίδομα χρόνου 
προϋπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου και του 
χρόνου άσκησης ειδικότητας, 4% με τη συμπλήρωση 
ενός έτους υπηρεσίας, προσαυξανόμενο κατά 4% ανά 
διετία. 

 
Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά. 

 
Επαναφορά της πλήρους αστικής ευθύνης στο 
νοσοκομείο. Κατάργηση της επαίσχυντης εγκυκλίου 
Χουλιαράκη. 

 
Στηρίζουμε την 24ώρη απεργία των υγειονομικών και 
καλούμε όλες και όλους στην συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στις 13.00 στο Σύνταγμα, έξω από τη 
Βουλή και σε όλες τις πόλεις της χώρας στις 



 

 

αντίστοιχες κινητοποιήσεις ώστε να εμποδίσουμε 
μαζί με τους υγειονομικούς της χώρας της ψήφισης 
αυτού του εκτρώματος.  

 

Να μην αφήσουμε την Μητσοτάκης Α.Ε. να 

κατεδαφίσει το ΕΣΥ. 


